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Antikroppstest för Covid-19 
Serologisk antikroppspåvisning (SARS-CoV-2 IgG) används för att visa om en individ 
har genomgått Covid-19 infektion. IgG antikroppar utvecklas gradvis vid infektion och 
är oftast mätbart två veckor efter insjuknandet. Syftet med test är att främst att ge en 
uppfattning om hur stor del av personalen som har haft Covid-19 vilket kan underlätta 
vid planering och resurssättning på arbetsplatsen.  
 
Test 
Tjugonde har valt ett så kallat plattformsbaserat serologiskt test där analys sker på 
ackrediterat laboratorium. Mycket talar för att denna typ av test i nuläget har högre 
träffsäkerhet än så kallade snabb- respektive självtester. 
 
Provtagning 
Provtagning sker på Tjugondes mottagning, Stortorget 8 i Malmö, eller vid önskemål 
på er arbetsplats. Provet är ett så kallat venprov och tas med ett blodprov i armen av 
legitimerad sjuksköterska. 
 
Prov tas inte på individer som har symtom som inger misstanke om pågående 
Covid-19 infektion, dvs individen måste vara symtomfri. Vid misstänkt genomgången 
infektion tas provet tidigast 2 veckor efter symtomdebut och tidigast efter 2 dagars 
symtomfrihet.  
 
Provsvar 
Analysresultat tolkas som positivt om det påvisats antikroppar mot Covid-19 (SARS-
CoV-2 IgG) och negativt om antikroppar inte påvisats. 
 
Resultatet skickas hem per brev inom en vecka, ofta inom ett par dagar. Prov-
resultatet kan ibland vara svagt positivt och då gör laboratoriet en ny analys av 
samma blodprov, slutresultatet kan då dröja. 
 
Återkoppling till arbetsgivare 
Tjugonde redovisar resultatet på gruppnivå i en standardrapport till arbetsgivaren. Du 
som arbetsgivare kommer inte att få återkoppling av provresultat på individnivå. För 



                      
 

 
 

att kunna göra en rapport på gruppnivå behöver antalet testade medarbetare vara 
minst 10.  
 
Tjugonde vill lyfta fram att 
- testet inte används för att diagnostisera Covid-19 vid pågående sjukdom. 
  
- ett positivt provsvar talar för genomgången Covid-19-infektion men kan, utifrån 

kunskapsläget idag, inte likställas med att individen är skyddad mot återinfektion. 
Folkhälsomyndigheten gör i nuläget bedömningen att genomgången Covid-19- 
infektion ger ett immunologiskt skydd och därmed minskar risk för återinsjuknande 
i närtid. 

 
- testning på gruppnivå bör upprepas för att följa utvecklingen i arbetsgruppen. 

Tjugonde kan hjälpa till med att upprätta program för att regelbundet följa hur 
andelen personal som har genomgått Covid-19 förändras. 

 
- ett svar på antikroppstest ersätter inte de rekommendationer och skyddsåtgärder 

som tillämpas för att minska risken för Covid-19-smitta, varken på arbetsplats eller 
för individen i samhället i stort. Alltså gäller rekommendationer som att hålla 
avstånd, tvätta händerna och att stanna hemma vid symtom på infektion. 

 
Tjugonde följer Folkhälsomyndighetens anvisningar ”Nationell strategi för utökad 
provtagning och laboratorieanalys av Covid-19”.  
 
Vid önskemål om diskussion av provsvar kontaktas företagssköterska. Vid behov 
bokas telefontid till företagsläkare för rådgivning (15 min). 
 
Kontakt och bokning av test 
Åsa Lindberg, företagssköterska, asa.lindberg@tjugonde.se 
Åsa Roxendal, företagssköterska, asa.roxendal@tjugonde.se 
 
Kostnad för medlemsföretag 
Test/person 775 kr (exkl 25% moms) 
För uppdrag ute på företag tillkommer en kostnad/tillfälle 1 500 kr (exkl 25% moms) 
Standardrapport minst 10 personer kostnadsfritt 
 


